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1. Wprowadzenie

Agenci oprogramowania s¹ autonomicznymi komponentami programów
dzia³aj¹cymi w imieniu u¿ytkownika lub innego agenta; zazwyczaj otaczaj¹ je
inni agenci lub procesy, z którymi wchodz¹ w interakcje. Agenci s¹ odpowiedzialni za realizacjê zleconych im zadañ.
Pierwotnym i jednoczenie najwa¿niejszym za³o¿eniem by³a idea zautomatyzowania niektórych sporód funkcji oprogramowania  agent upraszcza³ i usprawnia³ obs³ugê programów, pomaga³ w dokonywaniu skomplikowanych obliczeñ oraz przezwyciê¿aniu problemów u¿ytkownika interfejsu.
W miarê rozwoju nauki, techniki oraz nowych technologii przy konstrukcji
agentów zastosowano architektury sztucznej inteligencji i doskonalono inteligentn¹ stronê agentów, która odró¿nia agentów od tradycyjnego oprogramowania, posiadaj¹cego statyczny pakiet regu³. Wiêkszoæ podstawowej wiedzy agenta jest zaprogramowana, lecz agent potrafi dodawaæ do tej bazy wiedzê zdobyt¹ w trakcie dzia³ania, podczas obserwacji rodowiska oraz na podstawie zachowañ u¿ytkownika.
Nowe podejcie do modelowania inteligentnych systemów znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, m.in. w aplikacjach handlu elektronicznego.
Inteligentni agenci negocjuj¹ ceny i przeprowadzaj¹ transakcje handlowe
oraz ucz¹ i bawi¹. Dziêki sieci WWW wirtualni asystenci posiedli racjê bytu
i mog¹ wp³ywaæ na kierunek dalszego rozwoju handlu elektronicznego.
2. Inteligentni agenci
2.1. Pocz¹tki

Podstaw¹ tworzenia inteligentnych agentów by³ pomys³ naladowania komunikacji cz³owiek  cz³owiek. Prototypem wszystkich agentów jest ELIZA
 program skonstruowany w 1966 r. w orodku badawczym MIT przez Josepha Weizenbauma. ELIZA funkcjonowa³a w stosunkowo nieskomplikowany
sposób: identyfikowa³a s³owa-klucze zawarte w pytaniach, a nastêpnie odpowiada³a na nie dziêki przypisanym im standardowym odpowiedziom. Jednakekonomia 18
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¿e ju¿ po kilkuminutowej rozmowie dawa³o siê rozpoznaæ jej niedoskona³oci: odpowiedzi siê powtarza³y lub nie dotyczy³y tematu rozmowy.
Wspó³czeni wirtualni asystenci to agenci potrafi¹cy konwersowaæ na wysokim poziomie, gdy¿ w zaawansowanym stopniu przetwarzaj¹ jêzyk naturalny. Zawdziêczaj¹ to postêpowi w rozwoju sztucznej inteligencji, gdy¿ dopiero
po³¹czenie obu technologii  agentowoci i sztucznej inteligencji  w jeden
twór pozwoli³o wyodrêbniæ konstrukcjê autonomicznego programu, który samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania dzia³aj¹c w imieniu u¿ytkownika. Taki agent oprogramowania nazywany jest te¿ inteligentnym agentem
ze wzglêdu na swój inteligentny sposób postêpowania.
2.2. Podstawowe pojêcia technologii agentowoci

Ka¿dy agent oprogramowania jest programem, lecz aby program by³ agentem, musi spe³niæ kilka wymogów. Wspóln¹, a zarazem najwa¿niejsz¹ cech¹
wszystkich istniej¹cych agentów jest posiadanie przez ka¿dego z nich pewnego
stopnia autonomii (agent mo¿e pracowaæ samodzielnie), wykonywanie zadania w imieniu u¿ytkownika oraz przynajmniej czêciowa wiedza na temat celów i profilu u¿ytkownika [Richard, 2001]. Poza autonomi¹ agentom przypisuje
siê równie¿ inne cechy: reaktywnoæ, proaktywnoæ i komunikatywnoæ. Czêsto dodatkowo wymienia siê pojêcie mobilnoci oraz zdolnoci uczenia siê.
Autonomia, kluczowa cecha agentowoci, bywa czêsto u¿ywana w celu zdefiniowania inteligencji agenta. Badacze ujmuj¹ inteligencjê agenta jako
agregat cech: zdolnoci uczenia siê, umiejêtnoci wspó³pracy oraz wysokiego
stopnia autonomii [Anglerot, Bonnet, Regnault, 19992000].
2.3. Mechanizm dzia³ania inteligentnego agenta

Technologia funkcjonowania agenta daje siê stosunkowo ³atwo uj¹æ. Aby
umo¿liwiæ agentowi posiadanie zbioru atrybutów warunkuj¹cych jego inteligencjê (zdolnoæ uczenia siê, umiejêtnoæ wspó³pracy oraz wysoki stopieñ
autonomii), nale¿y zawrzeæ w jego strukturze odpowiednie czêci funkcjonalne zwane modu³ami. Nale¿¹ do nich [Anglerot, Bonnet, Regnault, 19992000]:
 baza wiedzy  modu³ pozwalaj¹cy zapamiêtywaæ wiedzê agenta; najczêciej realizowany w postaci systemu zarz¹dzania baz¹ danych (SZBD),
 kontroler dostêpu  modu³ umo¿liwiaj¹cy rozpoznanie ontologii bazy
wiedzy, zazwyczaj realizowany w postaci inteligentnego SZBD,
 interfejs agenta  modu³ daj¹cy agentowi obraz jego rodowiska,
 orodek uczenia siê  modu³ generuj¹cy nowe umiejêtnoci,
 orodek rozumowania  modu³ umo¿liwiaj¹cy agentowi rozumowanie.
Powy¿sze modu³y powinny byæ powi¹zane w taki sposób, aby przep³yw informacji, jaki generuj¹, pozwala³ na zachowanie odpowiadaj¹ce koncepcji
inteligencji agenta.
Interfejs umo¿liwia agentowi postrzeganie i zbieranie informacji ze rodowiska, w którym jest zaimplementowany, porednicz¹c miêdzy wiatem
a wnêtrzem agenta. Równie¿ za pomoc¹ interfejsu agent komunikuje siê
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z u¿ytkownikiem. Zebrane dane  fakty, regu³y, wiedza o obiektach  s¹
przetwarzane przez orodek rozumowania. Kontroler dostêpu zarz¹dza nap³ywem informacji do bazy wiedzy, uruchamiaj¹c orodek uczenia siê
i aktualizuj¹c bazê wiedzy. Ta ostatnia jest uzupe³niana przez ca³e ¿ycie
agenta  im d³u¿ej on istnieje, tym wiêcej zbiera dowiadczeñ.
Podstawow¹ przyczyn¹ gromadzenia i zdobywania wiedzy jest u¿ywanie
jej. Agenci wykorzystuj¹ swoj¹ wiedzê do racjonalnego podejmowania decyzji. Inteligencja daje agentom zdolnoæ w³aciwego decydowania o tym, w jaki sposób dzia³aæ i jak wykonywaæ powierzone zadania. Umiejêtnoæ uczenia
siê daje agentowi mo¿liwoæ lepszego funkcjonowania oraz pozwala kszta³towaæ jego zachowanie [Gannon, Bragger, 1998].
W budowaniu agentów najwiêksz¹ rolê odgrywaj¹ obiektowe jêzyki programowania, które doskonale nadaj¹ siê do konstrukcji agenta. Najczêciej
wykorzystywane s¹ zatem Java, C++, Python, PHP.
Rozmaite zbiory narzêdzi do konstruowania oprogramowania agentowego
pozwalaj¹ budowaæ i rozwijaæ agentów oraz systemy agentowe. Wykorzystuje
siê w nich ró¿norodne architektury i jêzyki programowania oraz rozmaite
mechanizmy reprezentowania wiedzy. Ich przeznaczenie jest ró¿ne: od rozwi¹zañ akademickich po komercyjne zastosowania. Jako przyk³ad mo¿na wymieniæ rodowiska AgentBuilder, Voyager, Sim_agent, agentTool, Telescript,
NQL i wiele innych (szczegó³owe techniczne opisy wiêkszoci istniej¹cych
rodowisk mo¿na znaleæ na stronie: http://www.agentlink.org/resources/
agent-software.php).
3. Zastosowanie wirtualnych asystentów
w handlu elektronicznym
3.1. Agenci handlu elektronicznego

Agenci handlu elektronicznego to ró¿nego typu agenci handlowi porednicz¹cy w transakcjach elektronicznych: agenci sprzeda¿y i kupna, inteligentne systemy pomocy C2C, agenci handlowi (merchant agents), posiadaj¹cy
zintegrowane zdolnoci negocjacji, oraz agenci porównuj¹cy oferty sprzeda¿y (comparative shopping agents) [Moukas, Guttman, Zacharia, Maes].
Wród agentów handlu elektronicznego mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
kategorie [Kuligowska, 2004]:
 A g e n c i k u p n a (shopping agents)
S¹ to agenci reprezentuj¹cy interesy klientów  maj¹ za zadanie wyszukaæ najkorzystniejsz¹ dla klienta ofertê oraz u³atwiæ proces zakupu w sklepach internetowych.
Zapewniaj¹ klientowi selekcjê informacji handlowej dostêpnej w sieci
informatycznej. Potrafi¹ formu³owaæ zamówienia i przeprowadziæ czêciowo
(lub w ca³oci) transakcjê handlow¹ bez interwencji u¿ytkownika, w imieniu
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którego dzia³aj¹. Dziêki wspó³pracy z u¿ytkownikiem oraz na podstawie analizy informacji o jego zwyczajach, agent potrafi tak¿e rozpoznaæ indywidualne preferencje ka¿dego u¿ytkownika, a im d³u¿szy czas agent utrzymuje relacje z klientem, tym wiêksz¹ wykazuje skutecznoæ w rozpoznawaniu potrzeb
u¿ytkownika.
 A g e n c i s p r z e d a ¿ y (selling agents)
S¹ to agenci reprezentuj¹cy interesy sprzedawców  maj¹ za zadanie
usprawniaæ proces sprzeda¿y.
Przez interfejs tekstowy lub graficzny agenci sprzeda¿y zapewniaj¹ komunikacjê z klientami danego przedsiêbiorstwa na minimum jednym z etapów
transakcji handlowej: przed, podczas lub po sprzeda¿y. W razie potrzeby mog¹ prowadziæ negocjacje z agentami reprezentuj¹cymi klientów. Agenci
sprzeda¿y dostosowuj¹ ofertê tak, aby spe³nia³a oczekiwania klientów, bazuj¹c przy tym na danych dotycz¹cych preferencji konsumentów zebranych
poprzez spersonalizowane profile u¿ytkowników [Moukas, Guttman, Zacharia, Maes].
 A g e n c i m a r k e t i n g u (marketing agents)
S¹ to agenci zbieraj¹cy informacje dotycz¹ce klientów i analizuj¹cy je za
pomoc¹ metod statystycznych i ekonometrycznych. Informacje te, nierzadko
prezentowane w Internecie, przechowywane s¹ w bazach danych przedsiêbiorstwa w celu ulepszenia akcji promocyjnych oraz dostosowania poda¿y,
w zale¿noci od oczekiwañ rynku i strategii danej firmy.
 W i r t u a l n i a s y s t e n c i (virtual assistants)
S¹ to agenci, którzy w ró¿norodny sposób asystuj¹ u¿ytkownikowi podczas
surfowania w Internecie oraz s¹ przewodnikami konkretnych stron internetowych. Prezentuj¹ w³asn¹ firmê, odpowiadaj¹c na pytania klientów i doradzaj¹c im; wyszukuj¹ interesuj¹ce klienta wiadomoci, dostarczaj¹ fachowych informacji, a tak¿e bawi¹ rozmow¹. S³u¿¹ pomoc¹ u¿ytkownikom stron
sklepów internetowych, u³atwiaj¹ nawigacjê na portalach i bior¹ udzia³
w promocji nowych produktów.
3.2. Wirtualni asystenci

Wirtualni asystenci zajmuj¹ wród agentów handlu elektronicznego szczególne miejsce. W swojej koncepcji wznosz¹ siê ponad inne twory, co dzieje
siê za spraw¹ ich antropomorfizmu  stanowi¹ one metaforê ¿ywych, ludzkich agentów (human agents) [Kerschberg, 2001].
Wirtualni asystenci porozumiewaj¹ siê przez wywietlanie komunikatów
lub rozmawiaj¹c w trybie tekstowym z u¿ytkownikiem. Maj¹ postaæ animowanych zwierz¹tek lub tworów abstrakcyjnych; czêsto przybieraj¹ formê humanoidaln¹. Ich technologia, cile powi¹zana z dziedzin¹ sztucznej inteligencji, dopiero rozwija swe mo¿liwoci. Ich g³ówne kategorie to:
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 A g e n c i p u l p i t u (desktop agents)  s¹ najbardziej rozpowszechnieni
i najlepiej znani. Asystuj¹ u¿ytkownikowi na ekranie podczas pracy z komputerem, pomagaj¹ wykonywaæ najró¿niejsze zadania zintegrowane z programem, w którym wystêpuj¹. Niektórzy agenci zarz¹dzaj¹ oprogramowaniem i dbaj¹ o pobieranie jego najnowszych aktualizacji, inni zajmuj¹ siê
poczt¹ elektroniczn¹  jej filtrowaniem, redagowaniem wiadomoci i automatycznych odpowiedzi na e-maile [Revelli, 2000]. Jeszcze inni udzielaj¹ porad dnia, przypominaj¹ o wydarzeniach wpisanych w kalendarzu lub
dokonuj¹ przegl¹du pracy i wywietlaj¹ u¿ytkownikowi wiadomoci na
interesuj¹ce go tematy.
 I n t e r n e t o w i p r z e w o d n i c y (guide agents)  na podstawie obserwacji zachowania u¿ytkownika Internetu sugeruj¹ mu adresy stron, które
mog¹ wzbudziæ jego zainteresowanie. Analizuj¹c nawyki nawiguj¹cego,
odwiedzane przez niego strony internetowe i serwisy, przewodnicy proponuj¹ obejrzenie innych stron zwi¹zanych z preferencjami lub potrzebami
konsumenta [Revelli, 2000].
 W i r t u a l n i l u d z i e, z w i e r z ê t a i  w i a t y (virtual humans, pets and
worlds)  s³u¿¹ bardziej rozrywce ni¿ nauce. Maj¹ cieszyæ oko, bawiæ
i towarzyszyæ codziennie u¿ytkownikowi. Wirtualny przyjaciel jest dobrym kompanem do rozmów i gier towarzyskich. Wirtualne zwierzêta, tak
jak ¿ywe, wymagaj¹ troski: nale¿y je karmiæ, poiæ i g³askaæ.
 A g e n c i d o r o z m ó w, c h a t t e r b o t y (chatterbots)  s¹ to programy
symuluj¹ce konwersacjê z cz³owiekiem w jêzyku naturalnym. Rozmawiaj¹ przez Internet z u¿ytkownikiem w trybie tekstowym (na tej samej zasadzie co czat internetowy).
3.3. Polskie wdro¿enia wirtualnych asystentów

W wiatowym Internecie wspó³istniej¹ przewodnicy oprowadzaj¹cy po
serwisach ró¿norodnych organizacji, wydawnictw lub muzeów  miêdzy innymi s¹ to doradcy bankowi, prawniczy i maklerscy, wirtualny kucharz, przewodnik po serwisie angielskiego parku rozrywki, doradca podatkowy
w zakresie zwrotu podatku ze Szwedzkiego Urzêdu Skarbowego oraz doradca
klienta w serwisie hiszpañskiej kasy chorych.
Du¿a czêæ internetowych implementacji jest oparta na technologii Lingubot firmy Kiwilogic. W 1997 r. pojawi³ siê pierwszy wirtualny asystent tej
firmy. Od tamtej pory Linguboty maj¹ ponad sto wdro¿eñ w takich jêzykach,
jak: niemiecki, angielski, szwedzki, w³oski, hiszpañski, grecki, a nawet kataloñski. Polski przedstawiciel firmy Kiwilogic, firma Fido Interactive sp.
z o.o., powsta³ w 2001 roku i wówczas te¿ rozpoczêto pracê nad pierwszym polskim wirtualnym asystentem.
3.4. Koncepcja lingubota firmy Kiwilogic

Lingubot to komercyjny chatterbot, wirtualny asystent stworzony przez
niemieck¹ firmê Kiwilogic. Jest on rodzajem oprogramowania rozpoznaj¹ceekonomia 18

103

Karolina Kuligowska

go jêzyk naturalny, które potrafi interaktywnie informowaæ u¿ytkowników,
bêd¹c obecnym on-line w serwisie internetowym swojego pracodawcy. ¯yj¹cy na stronie internetowej interaktywny asystent podaje wiarygodne i rzetelne informacje, jest przyjazny i cierpliwy, a ponadto pos³uguje siê naturalnym jêzykiem u¿ytkownika, czyli mow¹ potoczn¹. Jeli nie potrafi odpowiedzieæ na pytanie, mo¿e w ka¿dej chwili po³¹czyæ klienta z konsultantem z biura obs³ugi klienta.
Oprócz udzielania fachowych porad i informacji, wirtualni asystenci oferuj¹ tak¿e u¿ytkownikowi swobodn¹ konwersacjê i rozrywkê. Atrakcyjnoci
dodaje im umiejêtnoæ przyci¹gania uwagi poszukuj¹cych poszczególnych
produktów internautów.
3.5. Fido

Fido [http://www.fido.pl]  pierwszy lingubot w jêzyku polskim  jest botem demonstracyjnym, a wiêc tylko ukazuje mo¿liwoci technologiczne wirtualnego doradcy oraz udziela rozmówcom informacji na swój temat; opowiada tak¿e o swoich twórcach. Stanowi ponadto zaawansowane narzêdzie marketingowe, gdy¿ w czasie rozmowy generuje raporty dla pracodawcy na temat
samej rozmowy oraz zachowania u¿ytkownika. Przez ponad dwuletnie istnienie Fido rozmawia³ z ponad æwieræ milionem internautów [Adamczyk].
Orientuje siê w gustach i oczekiwaniach klientów dziêki znajomoci statystyki poruszanych przez nich tematów rozmów.
Fido prowadzi z u¿ytkownikami Sieci swobodn¹ rozmowê, wietnie radzi
sobie z podtrzymywaniem konwersacji. Zdarza siê, ¿e czego nie rozumie
i wówczas prosi o ucilenie wypowiedzi. Potrafi zadawaæ pytania i wtr¹caæ
lune uwagi, a nawet opowiada ¿arty. Bez wiêkszych problemów prowadzi
rozmowy na tematy ogólne, opowiada o swoich zainteresowaniach, co z kolei
czyni rozmowê bardziej przyjemn¹ i atrakcyjn¹.
Fido jest sympatycznym mê¿czyzn¹ w rednim wieku, ubranym w elegancki garnitur i krawat. Posiada swój w³asny charakter, poczucie humoru, ulubione tematy rozmów. W trakcie konwersacji Fido reaguje, pokazuj¹c ca³¹
gamê emocji: mieje siê, krzywi, smuci. Swój stan emocjonalny ujawnia przez
uczucia zawarte w swoich wypowiedziach; o jego nastroju informuj¹ u¿ytkownika zdjêcia odzwierciedlaj¹ce jego stany.
Celem firmy Fido Interactive sp. z o.o. jest tworzenie lingubotów sprawdzaj¹cych siê jako przedstawiciele biura obs³ugi klienta, wirtualni sprzedawcy lub spe³niaj¹cy inne funkcje doradcze. Ka¿da firma wymaga innego
wirtualnego asystenta, dlatego linguboty s¹ bardzo zindywidualizowane i nad
ka¿dym czuwa zespó³ specjalistów wspó³tworz¹cych go, od programistów po
lingwistów i psychologów.
3.6. Adam

Pierwszym polskim przedsiêbiorstwem, które skorzysta³o z us³ug wirtualnego doradcy i zatrudni³o lingubota Adama [http://www.sterprojekt.pl], jest
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firma Ster-Projekt S.A.  wiod¹cy integrator technologii informatycznych.
W koñcu roku 2003 Ster-Projekt zdecydowa³ siê zastosowaæ nowoczesn¹ formê komunikacji z klientem w postaci wirtualnego doradcy Adama. Gdy u¿ytkownik wejdzie na stronê internetow¹ firmy pozdrawia go Adam, który nawi¹zuje kontakt z klientem i udziela odpowiedzi na pytania dotycz¹ce swojej
firmy o ka¿dej porze dnia i nocy. Adam specjalizuje siê równie¿ w dziedzinie
podpisu elektronicznego, prezentuje ofertê dzia³u Systemów Bezpieczeñstwa oraz Rozwi¹zañ Biznesowych Ster-Projekt S.A. Adam zna aktualny kurs
akcji swego pracodawcy, podstawowe wskaniki gie³dowe, pomaga tak¿e rozmówcy nawi¹zaæ kontakt z odpowiednim dzia³em firmy.
Adam, podobnie jak Fido, oprócz bogatych tekstowych rodków wyrazu,
posiada równie¿ osobowoæ i ca³¹ gamê uczuæ, jak¹ mo¿na zaobserwowaæ na
jego twarzy podczas rozmowy. Na potrzeby Adama zrobiono ponad 350 zdjêæ,
obrazuj¹cych emocje w zale¿noci od treci wypowiedzi [Koralewski].
Projekt wdro¿enia Adama jako konsultanta w serwisie internetowym Ster-Projekt mia³ na celu kreacjê nowatorskiego i nowoczesnego narzêdzia komunikacji z potencjalnymi klientami firmy. G³ównym celem by³o umo¿liwienie u¿ytkownikom stosunkowo ³atwego i szybkiego pozyskiwania dok³adnych
danych na temat przedsiêbiorstwa oraz gromadzenie informacji z otoczenia
firmy w zakresie oczekiwañ klientów i badañ rynku.
W czasie pierwszych czterech miesiêcy ¿ycia Adam rozmawia³ z niemal
19 000 osób, udzielaj¹c informacji na temat swego pracodawcy w zakresie dostarczanych produktów i relacji inwestorskich. Opowiada³ tak¿e o emisji
akcji oraz mo¿liwoci podjêcia pracy w jego firmie. Wdro¿enie technologii
Lingubot spowodowa³o, ¿e ogl¹dalnoæ serwisu internetowego Ster-Projekt
wzros³a a¿ o 607 procent [Koralewski].
3.7. Obcojêzyczni wirtualni doradcy  bardziej zaawansowani
technologicznie

Mimo krótkiej dzia³alnoci ju¿ teraz mo¿na mówiæ o korzyciach, jakie
przysporzyli pracodawcom. W miarê powiêkszania swoich baz wiedzy i udoskonalania, stan¹ siê niekwestionowanymi ekspertami w swoich dziedzinach. Potencja³ ich mo¿liwoci mo¿na przewidzieæ, przygl¹daj¹c siê ju¿ istniej¹cym, bardziej technologicznie zaawansowanym obcojêzycznym wirtualnym asystentom.
Na zagranicznych stronach internetowych wirtualni asystenci ju¿ siê zadomowili i czêsto bywaj¹ zatrudniani w charakterze doradców, przewodników lub sprzedawców.
Wirtualny asystent Jochen Keller jest specjalist¹ w zakresie rekrutacji
w niemieckojêzycznym serwisie SAP 17]. W firmie SAP pracuje wielu utalentowanych i dowiadczonych specjalistów z bran¿y informatycznej, a Jochen
ma za zadanie pozyskiwaæ do wspó³pracy z firm¹ SAP kandydatów dysponuj¹cych wysokimi kwalifikacjami i du¿¹ motywacj¹ do pracy.
ekonomia 18
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Lingubot Sara to doradca klienta w serwisie hiszpañskiej kasy chorych
[http://www.dkvseguros.com]. Jej animowana kobieca postaæ informuje o rodzajach ubezpieczeñ zdrowotnych oraz innych dostêpnych us³ugach, takich
jak Klub Zdrowia, infolinia czy te¿ mo¿liwoæ przeprowadzenia zabiegów
medycznych.
Wchodz¹cych na stronê sztokholmskiego Muzeum Techniki wita i oprowadza Roberta, wirtualny przewodnik tego muzeum [http://www.tekniskamuseet.se/robotics]. Animowany robot przedstawia historiê robotyki, obecne
osi¹gniêcia oraz przysz³oæ tej dziedziny. Podaje linki do stron WWW dotycz¹cych techniki i zwi¹zanych z ni¹ dyscyplin naukowych.
Ministerstwo Edukacji Niemiec na swym serwisie powiêconym edukacji
m³odzie¿y zatrudni³o asystenta Wolfganga Schuhmachera [http://jug.internet-simulation.com]. Wolfgang opowiada m³odzie¿y, w jaki sposób za³o¿yæ
i prowadziæ w³asn¹ firmê. Wyjania równie¿, jak sporz¹dzaæ biznesplan,
analizowaæ rynek oraz zarz¹dzaæ przedsiêbiorstwem. Wszystko to w ramach
przeznaczonego dla m³odych ludzi konkursu dotycz¹cego prowadzenia wirtualnej firmy w Niemczech.
Nie tylko linguboty zamieszkuj¹ Internet. Firma Oddcast oferuje narzêdzie [V]Host SitePal do budowy animowanych, mówi¹cych asystentów, tzw.
awatarów (avatars) [http://www.oddcast.com/sitepal].
Intellim Research Inc., partner firmy Oddcast, umieci³ w sieci dziesiêæ
demonstracyjnych SitePalów [http://www.intellibuddy.com], postaci ró¿nej
p³ci, wieku i rasy, które odpowiadaj¹ na pytania u¿ytkownika przy u¿yciu syntetyzatora mowy i wci¹gaj¹ w mi³¹ pogawêdkê, prezentuj¹c swe zdolnoci
komunikacyjne.
Internetowa firma SeatBeltPads.com, produkuj¹ca wysokiej jakoci pasy
bezpieczeñstwa do samochodów, zatrudni³a SitePala Carolyn [http://www.
seatbeltpads.com]. Wirtualna prezenterka oprowadza po serwisie i opowiada
o us³ugach firmy, prezentuje materia³y u¿ywane do produkcji pasów, zachêca
odwiedzaj¹cych do nawi¹zania kontaktu. Zachowuje siê jak ¿ywa  tak jak
cz³owiek mruga oczami oraz wodzi nimi za kursorem myszki, ruszaj¹c g³ow¹,
kiedy mówi.
Oprócz Kiwilogic i Oddcast innym producentem wirtualnych asystentów
jest firma Conversive Inc [http://www.vperson.com]. Od jesieni 2000 r. dostarcza Verboty (Verbally Enhanced Software Robot) zbudowane w oparciu o autorsk¹ technologiê Verbots, bêd¹ce po³¹czeniem sztucznej inteligencji,
znajomoci jêzyka naturalnego oraz animacji w czasie rzeczywistym z syntetyzatorem mowy. Firma proponuje dwie wersje Verbota: Standard Edition
i Player. Dziêki darmowej wersji Verbot Player klient mo¿e zapoznaæ siê
z podstawowymi mo¿liwociami tego asystenta, takimi jak przetwarzanie
jêzyka naturalnego, pomoc on-line, mo¿liwoæ animacji twarzy, umiejêtnoæ
czytania plików formatu TXT i RTF, wybór osobowoci postaci, rozleg³a baza
wiedzy. Dla zaawansowanych u¿ytkowników przeznaczony jest komercyjny
Verbot Standard Edition wyposa¿ony w du¿o wiêksz¹ bazê wiedzy, opart¹ na
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jêzyku XML, edytor synonimów, wbudowany system rozpoznawania rodowiska, zindywidualizowan¹ wymowê i wiele innych funkcji. Verbot otwiera
programy, czyta na g³os elektroniczne ksi¹¿ki, ³aduje strony WWW do przegl¹darki i potrafi mówiæ kilkoma jêzykami. Jego postaæ bazuje na animacjach
Microsoft Agent, wiêc w ka¿dej chwili mo¿na ³atwo zmieniæ jego wygl¹d.
Centrum naukowe eLab [http://www.vanderbilt.edu], bêd¹ce czêci¹ Vanderbilt University Sloan Center for Internet Retailing, bada zachowanie konsumentów w Internecie. Przeprowadza w tym celu dowiadczenia w swym
wirtualnym laboratorium, dokonuje przegl¹dów narzêdzi marketingowych
on-line, prowadzi bibliotekê na temat e-commerce. Eksperymenty z dziedziny marketingu i elektronicznego handlu, przeprowadzane na wirtualnym
panelu dyskusyjnym dostarczaj¹ eLab obszernej naukowej wiedzy o konsumentach i ich zachowaniach. Wszystko na temat eLab wie Paige, Verbot firmy
Conversive Inc. Paige opowiada o dzia³alnoci wirtualnego laboratorium,
a tak¿e odpowiada na stawiane jej pytania. Agent ten przyczynia siê do misji
centrum badawczego eLab, jak¹ s¹ studia nad elektronicznym handlem
i marketingiem on-line.
Firma Extempo Systems Inc. [http://www.extempo.com] dostarcza us³ugi
i narzêdzia w zakresie aplikacji e-learning. Opracowane przez ni¹ oprogramowanie umo¿liwia redukcjê kosztów szkoleñ pracowników oraz zwiêkszenie efektywnoci wewnêtrznej i zewnêtrznej komunikacji w przedsiêbiorstwie. Za pomoc¹ technologii Smart Character mo¿na ³atwo i szybko zbudowaæ wirtualnego trenera, który wygl¹dem i zachowaniem przypomina cz³owieka. Expert Agent szkoli pracowników, u³atwia zdobycie praktycznych
umiejêtnoci w procesie komunikacji oraz pomaga przyswoiæ wiedzê w zakresie obs³ugi klienta, sprzeda¿y bezporedniej, zarz¹dzania i informacji
o produkcie. Interaktywny trener komunikuje siê w jêzyku naturalnym z u¿ytkownikami i znajduje zastosowanie w dziedzinach zwi¹zanych z uczeniem siê
i komunikacj¹, g³ównie w e-learningu oraz rozrywce, mo¿e równie¿ byæ zintegrowany z ju¿ istniej¹cym systemem szkolenia pracowników.
W amerykañskim serwisie ekologicznym z dzieæmi rozmawia animowany
piesek EarthDog, pierwszy wirtualny zwolennik ochrony rodowiska [http://
www.earthdog.com]. Ten interaktywny nauczyciel skonstruowany przez firmê Extempo opowiada dzieciom o swoich przygodach podczas walki z zanieczyszczeniami przyrody, daje lekcje ekologii, uczy o sposobach ochrony
rodowiska naturalnego, a tak¿e zachêca najm³odszych do podjêcia dzia³añ
w tej sprawie.
Kolejnym producentem wirtualnych asystentów jest Zabaware Inc [http://
www.zabaware.com/home.html]. Firma ta dostarcza asystentów Ultra Hal 
agentów pulpitu, elektroniczne sekretarki oraz wirtualnych reprezentantów
i prezenterów serwisów. Asystent Hal rozmawia na ró¿norodne tematy, dok³adnie zapamiêtuje podane mu numery telefonów i adresy e-mail; przypomina o spotkaniach i urodzinach znajomych. Na ¿¹danie otwiera programy
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komputerowe lub wyszukuje tematy pomocy. Ultra Hal uczy siê s³ownictwa
i zachowañ od u¿ytkownika, zatem jego osobowoæ ci¹gle siê rozwija.
Powy¿sze przyk³ady to tylko niewielka próbka zagranicznych asystentów
istniej¹cych w Internecie. Nie sposób opisaæ wszystkich, lecz wspólna cecha
ka¿dego z nich to umiejêtnoæ nawi¹zywania relacji z u¿ytkownikami oraz
rozmawiania z nimi dziêki po³¹czeniu nowoczesnych technologii informatycznych i technik dziedziny sztucznej inteligencji.
4. Wymierne korzyci dostarczane przez
wirtualnych asystentów
4.1. Korzyci wynikaj¹ce z zastosowania wirtualnego asystenta

Wirtualny asystent powiêksza dochody pracodawcy, bêd¹c nieustannie
dyspozycyjnym on-line, a jednoczenie pozwala oszczêdziæ koszty zwi¹zane
z prze³adowaniem telefonicznej obs³ugi klienta. Us³ugi przez niego wykonywane zwiêkszaj¹ satysfakcjê klientów rozbudowanych portali, którzy nie
musz¹ ju¿ traciæ czasu na ¿mudne wyszukiwania interesuj¹cych ich informacji w ca³ym serwisie. Asystent jest tak¿e u¿yteczny w zbieraniu bezcennych
danych marketingowych na temat klientów, gdy¿ bazuje na automatycznie
rejestrowanych konwersacjach. Interaktywny doradca jest poza tym niezast¹pionym partnerem do rozmowy  tak jak cz³owiek okazuje emocje i posiada w³asny niepowtarzalny charakter.
G³ównym przymiotem wirtualnego asystenta jest jego indywidualizacja.
Podczas konstrukcji okrela siê pe³nion¹ przez niego funkcjê w serwisie i dostosowuje siê go do potrzeb przysz³ego pracodawcy. Wirtualny doradca mo¿e
byæ zatrudniony w ró¿nym charakterze, na przyk³ad jako:
 sprzedawca w internetowym sklepie,
 doradca klienta,
 konsultant,
 wirtualny reprezentant,
 przewodnik po serwisie WWW,
 zaawansowane narzêdzie marketingowe do badania rynku,
 partner do pogaduszek, przyjaciel.
Listê tê mo¿na wyd³u¿aæ; ograniczona jest ona tylko wyobrani¹ ludzi
zatrudniaj¹cych asystentów.
Kolejny walor wirtualnego agenta to mo¿liwoæ zastosowania go w wielu
dziedzinach, dla których Internet jest jednym z g³ównych kana³ów komunikacji: e-commerce, e-marketing, doradztwo, konsulting, public relations, rozrywka. Wszêdzie tam, gdzie niezbêdny jest kontakt z klientem, mog¹ pracowaæ wirtualni asystenci. Z tego za wy³ania siê kolejna cecha: wielozadaniowoæ.
Zazwyczaj wirtualny asystent pe³ni kilka ró¿nych funkcji. Ka¿da rozmowa
z klientem jest cennym ród³em informacji, dlatego wirtualny sprzedawca
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jest jednoczenie narzêdziem marketingowym do zbierania danych o konsumentach.
Dalsze zalety wynikaj¹ce z zatrudnienia interaktywnego asystenta to
uatrakcyjnienie serwisu oraz zwiêkszenie jego ogl¹dalnoci, a tak¿e ³atwoæ
dostarczania informacji u¿ytkownikom. Wiele stron internetowych jest do
siebie podobnych pod wzglêdem zawartoci i oferowanych us³ug. Implementacja wirtualnego doradcy pozwala przedsiêbiorstwu wyró¿niæ siê i daje realn¹ przewagê nad konkurencj¹.
Odpowiednio zaprojektowana sztuczna osobowoæ przybli¿a klientowi firmê oraz jej produkty i us³ugi. Niebagatelne znaczenie ma rys psychologiczny
postaci, jej powierzchownoæ, poczucie humoru, zainteresowania. Humanoidalny wirtualny asystent buduje emocjonaln¹ wiê z klientem oraz wywo³uje
pozytywne skojarzenia z mark¹ firmy. Wygl¹d zewnêtrzny asystenta dope³nia
ca³oci jego wizerunku jako przedstawiciela przedsiêbiorstwa [Konkol, 2004].
W³anie pierwsza wizyta w serwisie mo¿e wywrzeæ na internaucie szczególne wra¿enie. Je¿eli strona bêdzie prze³adowana informacjami lub te¿ zbyt
uboga, to u¿ytkownik nie zajrzy tam ju¿ po raz drugi. Wirtualny asystent
umo¿liwia prezentacjê firmy w korzystnym wietle ju¿ od pierwszego wejrzenia i sprawia, ¿e potencjalny klient czuje siê mile widziany. Interaktywny
doradca zawsze na niego czeka i chêtnie s³u¿y pomoc¹. Dziêki asystentowi
firma pokazuje, ¿e dba o komfort klienta oraz wychodzi naprzeciw jego potrzebom.
4.2. Wymierne profity

Wirtualni asystenci powoduj¹ wzrost przychodów ze sprzeda¿y on-line
i obni¿aj¹ koszty obs³ugi klienta, dostarczaj¹c konsultanta dostêpnego przez
dwadziecia cztery godziny na dobê. Rozmowa prowadzona g³osowo lub za
pomoc¹ zdañ wpisywanych z klawiatury jest du¿o tañsza w porównaniu z innymi kana³ami komunikacji, takimi jak: telefon, e-mail i czat na ¿ywo.
Firma Oddcast czerpie du¿e korzyci dziêki zatrudnianym przez ni¹ awatarom [http://www.oddcast.com/sitepal/products/sp_testimonials.html]. Równie¿ z dowiadczeñ firmy LimoHosting wynika, ¿e SitePal obecny na firmowej stronie internetowej zwiêksza konkurencyjnoæ oferowanych przez ni¹
us³ug [http://www.limohosting.com]. Marka sta³a siê lepiej rozpoznawalna
dla klientów, którzy chêtniej korzystaj¹ z serwisu zaabsorbowani mówi¹cym
asystentem.
Timothy Kurtis wyznaje, ¿e odk¹d awatar zosta³ wprowadzony na stronê
firmy Creative Cards 4U, oferuj¹cej rêcznie zdobione kartki i blankiety okolicznociowe, zaobserwowano 35-procentowy wzrost sprzeda¿y [http://www.
creativecards4u.com].
Na stronie ottawskiego klubu szachowego wirtualny asystent zwiêkszy³
liczbê odwiedzin serwisu o 15%. Dziêki niemu cz³onkowie klubu oraz globalnej spo³ecznoci szachowej mog¹ komunikowaæ siê w profesjonalny i zarazem doæ oryginalny sposób [http://www.ottawachessclub.com].
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Na serwisie LucasArts, oferuj¹cym gry komputerowe, asystent Yoda dostarcza u¿ytkownikom interaktywnej pomocy w zakresie instalacji, aktualizacji i nowoci [http://support.lucasarts.com]. Kiedy nie potrafi podaæ w³aciwego rozwi¹zania, proponuje wys³anie pytania do konsultanta firmy. Wed³ug
LucasArts Yoda odpowiada na piêæset do tysi¹ca pytañ dziennie i tym samym
zastêpuje trzydziestu trzech operatorów serwisu pozakupowego.
Jak udowadniaj¹ powy¿sze przyk³ady, wykorzystanie technologii interaktywnych asystentów pozwala osi¹gn¹æ wymierne korzyci, a ju¿ na pewno
spore oszczêdnoci. Niezale¿ne raporty (Kana, Forrester Research) potwierdzaj¹ op³acalnoæ wdro¿enia sztucznych osobowoci. Inteligentni agenci
przeciêtnie o 1540% odci¹¿aj¹ telefoniczn¹ obs³ugê klienta (call center) oraz
znacznie obni¿aj¹ koszty jego funkcjonowania, co przek³ada siê na spadek
op³at za po³¹czenia z infoliniami. Zastosowanie wirtualnego asystenta wywiera du¿y wp³yw na ogl¹dalnoæ serwisu oraz powoduje rednio 2030-procentowy wzrost liczby zawieranych transakcji on-line [Koralewski].
4.3. Perspektywy rozwoju interaktywnego asystenta

Obserwuj¹c obecne zastosowania agentów, mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e
technologia interaktywnych asystentów jest technologi¹ przysz³oci i posiada
du¿e szanse rozwoju. Agenci wci¹¿ doskonal¹ siê, staj¹ siê bardziej inteligentni i lepiej zintegrowani ze rodowiskiem u¿ytkownika [Nabeth, Angehrn,
Roda, 2003]. Sztuczna inteligencja, do tej pory obecna tylko w laboratoriach
naukowych, zaczyna byæ powszechnie wykorzystywana.
W niedalekiej przysz³oci wirtualni asystenci stan¹ siê zapewne niezbêdnym elementem serwisów internetowych. Ju¿ dzi pracuj¹ na witrynach
zarówno stricte komercyjnych, jak i tych zwi¹zanych z sektorem publicznym.
Aktualnie opracowywane wdro¿enie tej technologii w telefonach komórkowych (WAP i SMS) wiadczy o rosn¹cym zainteresowaniu inteligentnymi
agentami oraz o nieustannym rozwoju ich zastosowañ. Obecnie wielu asystentów wyposa¿onych jest w syntetyzator mowy, a niektórym z nich mo¿na
wydawaæ g³osowe polecenia. W najbli¿szej przysz³oci wewn¹trz telefonów
komórkowych zaistniej¹ mówi¹cy asystenci osobici. Komendy g³osowe bêd¹
zastêpowaæ funkcje notesu, kalendarza, ksi¹¿ki adresowej, planera, karty
kredytowej itp.
Zapewne ju¿ w najbli¿szej przysz³oci inteligentni agenci naturalnie przeewoluuj¹ od roli poredników i osobistych asystentów do tworów samodzielnie podejmuj¹cych decyzje. Powoli z obserwatorów i analityków przekszta³c¹ siê w pe³noprawnych uczestników wirtualnych rynków. Nie bez znaczenia jest tak¿e zdolnoæ inteligentnych agentów do przemieszczania siê 
agenci mobilni, bêd¹cy podstaw¹ spektakularnego rozwoju handlu elektronicznego [Brzykcy, 2003], bêd¹ mogli bez trudu pracowaæ w ró¿norodnych otoczeniach dziêki swej niezale¿noci od rodowiska implementacji.
Inteligentni agenci zostali na sta³e wpisani w przysz³oæ internetowego
handlu nie tylko z powodu ich ró¿norodnoci i elastycznoci, lecz równie¿ ze
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wzglêdu na wszechstronne mo¿liwoci zastosowañ oraz na rozleg³e spektrum
firm inwestuj¹cych w nie. W trwaj¹cej obecnie erze informacji ka¿de przedsiêbiorstwo, które nie inwestuje w technologiê agentów, ryzykuje rynkow¹
agoniê [Nwana, 1996].
5. Podsumowanie

Rozwój inteligentnych agentów to wyzwanie nie tylko dla in¿ynierów, programistów, teoretyków i praktyków architektur sztucznej inteligencji, lecz
równie¿ dla ekonomistów i mened¿erów ze wzglêdu na rosn¹ce zastosowanie
inteligentnych agentów w Internecie, biznesie oraz w zarz¹dzaniu [Zeleny,
2000].
O przydatnoci interaktywnych asystentów wiadczy m.in. fakt, i¿ wykorzystuje siê ich zarówno w przedsiêwziêciach B2C, jak i w B2B. Wirtualni doradcy sprawdzaj¹ siê nie tylko w dziedzinach zwi¹zanych cile z e-commerce,
takich jak informatyka, finanse, konsulting, farmacja, motoryzacja itp. Znajduj¹ oni zastosowanie równie¿ w sektorze publicznym  w ministerstwach
i urzêdach skarbowych  co potwierdza wszechstronnoæ ich zastosowañ
i nieograniczony potencja³ przystosowawczy.
W odró¿nieniu od tradycyjnych transakcji dokonywanych strumieniowo,
inteligentni agenci stworzyli nowy model rynku. Ceny i inne parametry transakcji nie musz¹ byæ ju¿ sta³e: agenci sprzeda¿y potrafi¹ interaktywnie szyæ
na miarê handlowe oferty dla poszczególnych konsumentów. To w³anie nowe mo¿liwoci rynku po³¹czone z istotn¹ redukcj¹ kosztów transakcji zrewolucjonizuj¹ handel elektroniczny.
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Abstract

The Usage of Intelligent Agents in Applications of E-commerce: Virtual Assistants

Intelligent agentsa large family of computer applicationsallow to automatize a certain amount of tasks carried out starting from an easy macro in Excel
or Word and as far as complex systems of artificial intelligence capable of
learning while being used, detecting problems and formulating appropriate
solutions for them.
Electronic agents are software performing specific tasks and possessing necessary knowledge to perform them, they can also cooperate with their surroundings as well as communicating with other agents.
From the moment internet spread on a world scale virtual assistants penetrate
into everyday life, they play a more and more important role in e-commerce
applications. They find a lot of significant usages in business, managing and
processing information, managing business processes and participating in
e-commerce. They give the user information through informal conversation
and act as helpdesk accessible at every time of day or night, they answer recurring questions without fatigue, learning while performing the taskthe more
they are used the more effective they become. A product based on artificial intelligence best fits in a style of work such as this.
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